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Høringsuttalelse – forslag til endringer i forskrift om opptak til 
høyere utdanning 
 

Vi viser til departementets brev den 08.03.17 med forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere 

utdanning. Forslaget gjelder endringer i opptakskrav til sykepleierutdanningen samt presisering i 

bestemmelsen om rangering på grunnlag av særskilt vurdering.  

 

 

NTNU har følgende kommentarer: 
 

§ 4-2 – forslag til endringer i opptakskrav – sykepleierutdanningen 

 
Departementet forutsetter at bedre kunnskaper fra videregående opplæring i norsk og matematikk vil kunne 

føre til økt gjennomføring i studiet og bedre legemiddelhåndtering i yrkesutøvelsen som sykepleier. Det vises 

også til en forventning om at skjerpede krav til skolepoeng og karakterer vil styrke rekruttering til og 
kvaliteten i utdanningen.  

 

Vi slutter oss fullt og helt til departementets ønske om økt kvalitet i utdanningen og en tryggere helsetjeneste 

for pasientene. Skjerpede karakterkrav kan være et bidrag til dette. Vi ønsker likevel å minne om at 
sykepleierutdanningen ved de fleste læresteder allerede rekrutterer svært godt, og at denne utdanningen ikke 

er den som sliter mest med gjennomføringsgrad, men at det er variasjoner både når det gjelder antall søkere 

og poengsummer for opptak lærestedene imellom.  
 

Departementet foreslår tre alternativer, der krav om minimum 3,0 i fellesfaget matematikk går igjen i alle tre 
forslagene. Departementet peker i sin begrunnelse spesielt på legemiddelhåndtering. Det er kanskje ikke så 

unaturlig at en tenker det er en sammenheng mellom forkunnskaper i matematikk, stor strykprosent i 

legemiddelregning og antall uheldige hendelser i form av feilmedisinering i yrkesutøvelsen.  

 

Det er imidlertid ingen grunn til å tro at karakterkrav vil bety at vi unngår feilmedisinering. Medvirkende 

faktorer til feilmedisinering kan både være individuelle feil og feil på systemnivå. Oppsummert forskning 
viser til dette, jf. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19694912  
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Sykepleierutdanningen er en krevende utdanning som omfatter kunnskapskomponenter fra et bredt spekter av 

disipliner, både innen medisin, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Det stilles ikke minst store krav til den 

enkelte sykepleiers kompetanse fra et bredt fagfelt i møte med både den akutt og kritisk syke pasienten, i møte 

med pasienter med kroniske og sammensatte lidelser og i møte med en helsetjeneste som er i stadig endring. 
Studentens forkunnskaper fra videregående opplæring har åpenbart betydning for hvordan hun eller han er 

forberedt for studiene.  

 
En utfordring for helsetjenesten er språkproblemer. Vi erfarer dette gjennom studenter som sliter i praksis og i 

eksamenssituasjoner. Dette innebærer en risiko knyttet til kommunikasjonsmessige utfordringer i samspill 

med pasienter og klienter. Det er en utfordring i forhold til pasientsikkerhet når manglende norskkunnskaper 

medfører misforståelser og feiltolkninger i kommunikasjon og informasjonsutveksling. Vi mener derfor at 
krav om kompetanse i norsk både skriftlig og muntlig vil være vel så viktig som å innføre et karakterkrav i 

matematikk.  

 
Departementet sier de er innforstått med at skjerpede karakterkrav kan føre til rekrutteringsproblemer for 

noen læresteder. Med tanke på dagens utfordringer med mangel på sykepleiere og fremskrevne behov, bør det 

vurderes hvilke konsekvenser en innføring særlig av minstekrav for skolepoeng vil ha for helsetjenesten.  
 

Vår rangering av departementets forslag er følgende:  

  

1. Forslag nr 2 (minimum karakteren 3,0 i fellesfaget matematikk og i norsk)  

2. Forslag nr 3 (minimum 35 skolepoeng og minimum karakteren 3,0 i fellesfaget matematikk og i norsk)  

3. Forslag nr 1 (minimum karakteren 3,0 i fellesfaget matematikk) 
 

Departementet foreslår at endringene i opptakskrav skal tre i kraft fra og med opptaket til høsten 2018. Vi 
mener det er viktig at søkere får tid til å innrette seg etter nye opptakskrav. Fellesfaget matematikk er et fag 

som er lagt til Vg1 og Vg2.  Nytt opptakskrav med karakterkrav bør derfor ikke tre i kraft før opptaket til 

høsten 2019. 
 

§ 7-13 – forslag om presisering – opptak på særskilt grunnlag 

 

Vi støtter forslaget om at det presiseres at de særskilte forholdene må ha hatt betydning for resultatene fra 

videregående opplæring og at utdanning og andre forhold utover videregående opplæring ikke skal tillegges 
vekt. Men vi mener dette hører mer naturlig hjemme i første avsnitt fremfor tredje avsnitt.  

 

 

Med hilsen 

 

Berit Kjeldstad  

prorektor        Anne Marie Snekvik 

seniorrådgiver 
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